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Sammanfattning 

Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) bör det dagliga sockerintaget reduceras 

till ungefär 45 gram per person. I dag förbrukar den genomsnittliga svensken 109 gram socker 

dagligen vilket kräver en reducering på 59 procent. Syftet med denna uppsats är att med hjälp 

av nationalekonomisk teori undersöka och analysera om staten kan förbättra folkhälsan 

genom införande av en sockerskatt. Konsumtion av drycker med tillsatt socker, glass samt 

konfektyr analyseras med hjälp av uppskattade priselasticiteter från studien av Gustavsen & 

Rickertsen (2013). Studiens samtliga priselasticiteter är negativa, vilket medför att en 

prisökning leder till reducerad efterfråga. 

 

För att möjliggöra en reducering av konsumtionen med 59 procent beräknas nio skattesatser 

fram utifrån den svenska årliga konsumtionen av berörda produkter samt efterfrågans 

priselasticitet. Först redovisas en individuell skatt per varugrupp, vilket grupperas efter 

mängden det individuella hushållet konsumerar. Därefter beräknas produkternas viktade värde 

för att finna den procentuella andelen socker varje varugrupp innehar av den totala 

“sockervarukorgen”. Vidare redovisas en gemensam skattesats som fordras för den givna 

konsumtionsförändringen.  

 

Nyckelord: priselasticitet, skatt, socker, konsumtion  
.   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Fetma1 har sedan 1980 mer än fyrdubblats i Sverige och är ett hälsotillstånd som uppstår när 

en individ har större mängd fet vävnad i förhållande till individens kroppsmassa. Den 

genomsnittliga kroppsvikten har ökat med 5 kilo för både kvinnor och män och 

uppskattningsvis klassas hälften av Sveriges befolkning som överviktiga. Andelen svenskar 

med fetma har ökat från 11 procent till 14 procent mellan 2004 och 2013 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) 

diskuterar hur förebyggande åtgärder kan vidtas för att minska förekomsten av övervikt och 

fetma. En av anledningarna till den tilltagande viktuppgången för Sveriges invånare är 

konsumtion av sockerrika livsmedel och drycker med tillsatt socker vilka är starkt korrelerade 

med viktuppgång. Av det totala energiintaget rekommenderas att endast 10 procent ska 

komma från tillsatt socker. Detta innebär att det dagliga energiintaget av socker endast bör 

bestå av cirka 45 gram socker per person (Livsmedelsverket, 2015). Utgångspunkten blir 

således att minska den dagliga konsumtionen av socker till det rekommenderade intaget. 

 

Kostnaden för samhället uppgår till 6 miljarder per år i sjukhuskostnader, mediciner och 

indirekta kostnader som uppstår på grund av frånvarande och sjukskriven arbetskraft på grund 

av fetma och övervikt (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2015 s.10). Frånvarande 

arbetskraft på grund av ohälsa kan beräknas som en summa av antalet sjukskrivningsdagar 

individen har och summan av antalet individer med denna sjukersättning. Detta kan då räknas 

som en produktionsförlust för samhället genom det arbete personen inte utför, vilket mäts i 

förlorad inkomst. 

 

I en studie av Persson mfl. (2005) skattas den indirekta extra kostnaden som tillkommer av 

sjukersättning2, sjukskrivningar och antalet bortgångna innan pensionsåldern för personer som 

lider av övervikt eller fetma till 12,1 miljarder (i 2003 års priser). 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar en halvering av sockerintaget i Sverige, 

från tidigare rekommendationer på 10 procent till endast 5 procent av det dagliga intaget. 

Reduceringen gäller för socker i livsmedel såväl som naturligt socker. Detta för att onyttig- 

och för mycket mat i samband med för lite motion ökar risken för övervikt och typ-2 diabetes.  

                                                
1	Fetma definieras genom BMI, vilket är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. Fetma har ett BMI > 30	
2	Enligt försäkringskassan definieras Sjukersättning som en ersättning för patienter mellan 30 och 64 år och som 
troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.	



 6 

Genom goda matvanor och motion går det att påverka blodsockervärdet och på så sätt 

förebygga riskfaktorerna till utveckling av diabetes (Vårdguiden). Idag lever uppskattningsvis 

mellan 350 000 och 400 000 svenskar med någon form av diabetes. 

 

Med anledning av ovannämnda samhällskostnader och sjukdomar som är förknippade med 

överkonsumtion av socker är studiens syfte att analysera om staten kan och bör styra 

befolkningens konsumtion av varugrupper med högt sockerinnehåll. Detta genom införande 

av en sockerskatt, likvärdig den nu gällande alkohol- och tobaksskatt som finns i Sverige. 

Målet är att reducera sockerintaget till det dagliga rekommenderade intaget på 45 gram per 

person. Det huvudsakliga syftet med studien är att reducera konsumtionen av varugrupper 

med högt sockerinnehåll och således inte att öka statens intäkter. Med målet att reducera 

uppkomsten av negativa externa effekter som kan uppstå vid ett för stort intag av socker. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att analysera om svenska staten kan reducera konsumtionen av 

varor med högt sockerinnehåll genom att tillämpa en sockerskatt och på så sätt nå det dagliga 

rekommenderade intaget på 45 gram per person (NNR 2012). Detta för att reducera antalet 

sjukdomsfall förknippade med högt sockerintag.  

 

• Hur påverkar en skatt konsumtionen av sockerrika varor? 

• Kan en punktskatt reducera konsumtionen av varor med högt sockerinnehåll till den 

rekommenderade nivån? 

 

1.3 Avgränsningar 
Syftet med studien är att analysera om den svenska staten kan använda sig av en punktskatt 

som hjälpmedel för att möjliggöra en minskning av konsumtionen av drycker med tillsatt 

socker, glass samt konfektyr. Övriga produkter innehållande socker kommer alltså inte att 

undersökas. Skattesatsen kommer därmed endast ge en indikation på om en sockerskatt är en 

möjlighet till en reducerad konsumtion av berörda produkter. Anledningen till att endast dessa 

varugrupper analyseras är för att de upptar en stor del av sockerintagets totala varukorg samt 

att data för konsumtion av dessa produkter fanns kostnadsfria och lättillgängliga på 

Jordbruksverkets hemsida. 
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Studien avgränsas till att använda estimerade priselasticiteter från Gustavsen & Rickertsen 

(2013) vilket medför att inga egna uträkningar av elasticiteter kommer att genomföras. 

Antagande kring att inga signifikanta skillnader förekommer mellan Sverige och Norge blir 

således en begränsning. Vidare antas konsumenterna finna substitut till produkter som inte 

utgör någon hälsorisk. Detta för att kunna utesluta effekten av en ökad efterfråga på andra 

substitut som i sig kan bidra till andra hälsorisker. 

 

1.4 Metod 
Utgångspunkten blir estimerade priselasticiteter vilka är framtagna från Gustavsen & 

Rickertsens (2013) studie som belyser ämnet. Priselasticiteterna är uppdelade efter varugrupp 

och indelade efter konsumtionsmängd. Genom en fördjupning av konsumtionsteori, 

beroendeteori samt externa effekter analyseras effekten av införandet av en punktskatt. I 

studiens metod antas utbudskurvan vara perfekt inelastisk. Därefter analyseras scenarion med 

hypotetiska utbudskurvor, ämnade att spegla marknadens utbud bättre. Vidare förklaras hur 

skatten kan komma att utformas samt ekvationen för prispåslaget.  

 

1.5 Resultat 
Först beräknas individuella skattesatser för varje varugrupp och konsumtionsmängd. Detta för 

att analysera hur de olika konsumtionsgrupperna påverkas av prisförändringar. Vidare 

beräknas en hypotetisk gemensam skattesats fram vilken utgår från viktade elasticiteter som 

tar hänsyn till andelen socker varje varugrupp innehåller. Denna skattesats tar inte hänsyn till 

skillnaden mellan de olika konsumtionsgrupperna utan utgår från ett medelvärde av 

priselasticiteten för den givna varugruppen. Avslutningsvis presenteras studiens beräknade 

skattesatser.  

 

1.6 Disposition 
Under avsnitt 1 introduceras och presenteras ämne, frågeställning samt syfte. Avsnitt 2 

innehåller en fördjupning av tidigare forskning inom ämnesområdet vilket belyser 

internationell och nordisk forskning inom området. Under avsnitt 3 förklaras valda teorier 

samt metoder för att besvara frågeställningen. I avsnitt 4 redovisas data från studien av 

Rickertsen & Gustavsen (2013). Vidare presenteras studiens resultat i avsnitt 5 och 

avslutningsvis diskuteras och analyseras brister, svagheter samt fortsatta studier i avsnitt 6. 
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2. Tidigare studier 

2.1 Reducerad sockerkonsumtion och ökade statliga intäkter 
Wang mfl. (2012) studerar effekten av en skatt och hur den påverkar konsumtionen av 

drycker med tillsatt socker i USA. Studiens huvudantagande är att en prisökning på 10 

procent genererar en reducering av konsumtion med 8 procent. Det vill säga en priselasticitet 

som är 0.8. Studien baseras på estimeringar av en potentiell reducering i fetma, diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt besparingar av medicinska kostnader. Studien tillämpas på data 

över en tioårsperiod för individer mellan 25 och 64 år. Detta för att finna ett 

konsumtionsmönster av drycker med tillsatt socker. Studiens resultat visade att den 

estimerade skatten, med 95 procent säkerhet, minskar konsumtionen av dessa drycker med 15 

procent. Den reducerade konsumtionen skulle leda till 2.6 procent färre fall av diabetes typ 2 

och 1.5 procent färre fall av fetma. Detta skulle resultera i 95 000 färre fall av hjärt- och 

kärlsjukdomar, 8000 färre strokes och mer än 17 millioner amerikanska dollar i besparingar 

från medicinska utgifter. 

 
Andreyeva m fl. (2011) utvecklar en metod för estimering av intäkterna av en punktskatt på 

drycker med tillsatt socker eller sötningsmedel i USA. Implementeringen av skatten kan 

hjälpa nationen att reducera budgetunderskottet. Detta genom ökade intäkter och potentiellt 

minskade sjukhuskostnader genom avtagande sockerkonsumtion.  Författarna använder sig av 

data på konsumtion av drycker med tillsatt socker. Sedan fastställs den årliga konsumtionen 

per stat som en andel av den totala amerikanska befolkningen. För att möjliggöra framtida 

konsumtionsmönster medräknades historiska trender och eventuella konsumtionssvängningar 

av andra drycker. Estimeringarna gäller för åren 2010 till 2015 och valdes på grund av 

tillgänglig data och stabilitet i konsumtionstrenderna. Andreyeva m fl. (2011) använder sig av 

priselasticiteten 0.8 som föreslagits ur en sammanställd studie på 14 olika estimeringar. 

Författarna antar även att skattebördan hamnar oavkortat på konsumenterna. Resultatet visade 

extra intäkter på 78.9 miljarder dollar mellan åren 2010 och 2015 efter införandet av skatter 

på berörda produkter. Intäkterna kan dock reduceras på grund av substitut- och 

inkomsteffekten vilket kan medföra att efterfrågan av drycker innehållande sötningsmedel 

istället ökar, givet att dessa inte beskattas. 
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2.2 Utvärdering av Norges sockerskatt 
År 1981 infördes en avgift på socker i Norge som senare utvecklades till en indirekt skatt på 

socker. Avgiften beskattades genom en enhetsskatt, en krona per kilo socker. Skattens 

huvudsakliga uppgift är att minska konsumtionen av socker och att inbringa intäkter till 

staten. I januari 1982 beslutades det att en ytterligare höjning av skatten var nödvändig och 

höjdes då till 2.35 norska kronor per kilo socker. Sedan dess har fler höjningar av skatten 

gjorts kontinuerligt och år 2007 var skatten 16.36 norska kronor per kilo socker. Vid 

införandet av skatten avtog konsumtionen av socker avsevärt för att sedan öka och återgå till 

den ursprungliga konsumtionsnivån över tid. Den sammanlagda intäkten från sockerskatten 

uppgick 2007 till cirka 1 miljard norska kronor. Norges sockerskatt riktar sig i huvudsak mot 

sockerkonsumtion för hushållsändamål (En vurdering av säravgiftena, Finansdepartimentet 

Norge, 2007). 

 

Rickertsen & Gustavsen (2013) studerar hur en höjning av momsen på 14 procent till 25 

procent av livsmedel med lågt näringsvärde påverkar konsumtionen i Norge. Från årlig data 

mellan 1986 och 2005 valdes 2200 personer ut för att delta i studien. Svarsgraden varierade 

mellan 22 och 52 % och totalt medverkade cirka 25000 personer i undersökningen. I studien 

delas konsumenterna in i tre grupper vilka sedan rangordnas efter konsumtionsmängd. Grupp 

A konsumerar mest, grupp B måttligt och grupp C konsumerar minst. Resultatet i studien 

indikerar att momshöjningen minskar konsumtionen med 25 procent i grupp A. Dock är detta 

resultat inte signifikant skilt från noll. I grupp B och C reduceras konsumtionen med 15 

respektive 10 procent. Om den reducerade konsumtionen av exempelvis drycker med tillsatt 

socker substitueras mot vatten resulterar det i en viktminskning på 0.5 kilo per person och år. 

Kvantitetsminskningen indikerar att momshöjningen medför reducerad konsumtion av 

livsmedel med lågt näringsvärde. Enligt Rickertsen & Gustavsens studie är momsreglering ett 

bra verktyg för att reducera konsumtionen av ohälsosam mat och sjukdomar som är 

förknippade med överkonsumtion av dessa livsmedel.  

 

2.3 Livsmedelsskatt och välfärd 
Härkänen m.fl. (2014) undersöker hur ett skattepålägg påverkar sockerkonsumtionen i 

Finland. Studien grundar sig i skattade efterfrågeelasticiteter av sockerrika varor för att sedan 

analysera hur en generell sockerskatt påverkar efterfrågan. Resultaten i undersökningen 

indikerar på att varor som innehåller socker tenderar att vara priskänsliga och gör det därför 
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möjligt att införa en skatt för att reducera konsumtionen av berörda produkter. Detta bidrar till 

bland annat minskad förekomst av typ-2-diabetes och kranskärlssjukdomar med en ungefärlig 

reducering på 13 procent. Vidare visar studien att effekten av införandet av skatten ger störst 

effekt på låginkomsttagare. Det beror på att den totala budgeten är lägre för låginkomsttagare 

och högre priser påverkar därför dessa individer mer. År 2010 var kostnaden för typ-2-

diabetes i Finland cirka 800 miljoner euro (Jarvala 2010). En minskning med 13 procent 

innebär således en reduktion av kostnaderna till ungefär 100 miljoner euro. 

 

3. Teori och metod 

3.1 Konsumtionsteori 
Konsumtionsteori är en mikroekonomisk teori som ämnar förklara hushållets efterfrågan på 

varor och tjänster. Teorin bygger på att hushållets valmöjligheter bestäms av dess 

budgetrestriktion under en viss period samt priset på produkten eller tjänsten. Teorin bygger 

på givna valmöjligheter, det vill säga att hushållet väljer den kombination av varor och 

tjänster som maximerar dess nytta. Oavsett hur många varor varukorgen består av eller vad 

dessa kostar så kommer den totala budgeten ej överskrida det summerade priset. I ekvation 

3.1 motsvarar siffrorna olika varor eller tjänster. 

 

𝑝!𝑥! + 𝑝!𝑥! + 𝑝!𝑥!…  𝑝!𝑥! ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡    (3.1) 

 

(Krugman & Wells 2009, s. 253-256) 

Ett grundläggande begrepp inom nationalekonomi är Marshalliansk efterfrågeteori. Ekvation 

3.2 beskriver efterfrågan av varor som en funktion av inkomst. 

 

𝑥!∗ = 𝐷! 𝑝!,𝑝!,… ,𝑝! ,𝑀 = 𝐷!(𝑝,𝑀)    (3.2) 
𝑖 = 1,… ,𝑛 

𝑝 = 𝑝!,𝑝!,… ,𝑝!  

 

I ekvation 3.2 är xi efterfrågad kvantitet av vara i, p är en vektor av priserna, M är inkomsten 

och Di efterfrågefunktionen för vara i vilken utgår från konsumenternas preferenser (Gravelle 

& Rees, 2004 s. 29) 
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Vid en real prisförändring av en produkt innebär att incitament skapas för hushållet att justera 

sin konsumtionsmängd av denna produkt, detta givet att hushållet låter konsumtionen av 

varukorgens övriga varor förbli konstanta (Krugman & Wells 2009, s. 253-256). Eftersom 

hushållets inkomst är ändlig har konsumtionen givetvis begränsningar. Om hushållet väljer att 

konsumera en extra enhet av en produkt måste denne ta bort en annan vara istället för att ha 

råd med den extra enheten av den första varan. Detta är i nationalekonomiska termer ett mått 

för en alternativkostnad (Krugman & Wells 2009, s. 7). När ett hushåll når optimal 

konsumtion mellan två varor är marginalnyttan för vara ett lika med marginalnyttan för vara 

två. Optimal konsumtion kan beskrivas som att konsumenten maximerar sin nytta givet dess 

budgetrestriktion. 

!"!
!!

= !"!
!!

      (3.3) 

(Krugman & Wells s. 261) 

 

3.2 Beroendeteori 
Klassisk konsumtionsteori förutsätter att konsumenten innehar ett rationellt köpbeteende och 

konsumerar för att maximera nyttan. Marginalnyttan kan beskrivas som förändringen i den 

totala nyttan av att konsumera ytterligare en vara. Individens totala nytta beror på samtliga 

varor och tjänster denne konsumerar vilket tillsammans utgör konsumentens individuella 

varukorg. Ett nationalekonomiskt antagande är att perfekt information om produktens pris och 

kvalitet finns tillgängligt för konsumenten. (Krugman & Wells 2009, s. 251). 

 

Becker och Murphys beroendeteori kan förklaras genom två olika varor. Vara A som är en 

normal vara och vara C som kan komma att skapa ett beroende hos konsumenten. 

Beroendeteorin utgår från att tidigare konsumtion av vara C påverkar nuvarande konsumtion 

av vara A genom att inverka på marginalnyttan av nuvarande och framtida konsumtion. Desto 

högre tidigare förbrukning av vara C är, desto högre marginalnytta av konsumtionen av vara 

C idag. Detta mäts genom variabel S som mäter kontinuerlig konsumtion som ackumuleras 

över tid. En tidigare ökad förbrukning av vara C stärker den framtida konsumtionen genom 

ökad marginalnytta av konsumtionen idag mer än den marginella skadan vara C genererar i 

framtida konsumtion. Modellen innehåller en individuell nyttofunktion som konsumenten vill 
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maximera givet ekvation 3.4. Modellens mål är således att beskriva konsumtionen av 

beroendeframkallande varor såsom produkter innehållande socker. 

 
!"
!"
= 𝐶 𝑡 + 𝛿𝑆 𝑡 + 𝑧     (3.4)  

 

Där C(t) är den kontinuerliga konsumtionen av den beroendeframkallande varan vid tiden t. 

S(t) står för graden av beroende vid tiden t, delta är den endogena avskrivningen av S(t). Z är 

en shockvariabel som representerar händelserna i individens liv som bidrar till ökad 

konsumtion av vara C (Vale 2010, s. 34-45).  

 

Beroende konsumenter tenderar att inte reagera på prisförändringar på kort sikt och kommer 

således inte reducera konsumtionen av den berörda produkten. Vid en implementering av en 

sockerskatt kommer sockerberoende konsumenter enligt Becker och Murphys beroendeteori 

inte att reagera på en prisökning på kort sikt. Detta beror på bristen av substitut som på längre 

sikt utvecklas när efterfrågan ökar. Individens marginalnytta överskrider skadan 

konsumtionen av produkten orsakar vilket medför att individen trots fullständig information 

medvetet väljer att konsumera produkten. Individen agerar därför under andra preferenser i 

jämförelse med konsumenter utan beroende. Becker och Murphy förespråkar att ett tvärt 

avslut är det mest effektiva sättet att avsluta ett beroende på vilket kallas ”Cold Turkey”. 

Tillfälliga förändringar i priset på en beroendevara visar sig enligt teorin inneha en mindre 

effekt på nuvarande konsumtion än permanenta förändringar av priset (Becker & Murphy 

1988 s. 694-695). 

 

3.3 Externa effekter 
Externa effekter uppstår när konsumtions- eller produktionsaktiviteter skadar eller hjälper en 

tredje part. Tillkomsten av externa effekter anges vara en av de viktigaste källorna till 

marknadsmisslyckande3 (Krugman & Wells 2009, s.433). När marknaden befinner sig i ett 

ineffektivt läge försummas affärsmöjligheter vilket innebär att produktion eller konsumtion 

kan omfördelas. Det här gör det möjligt för en del individer att få det bättre utan att andra 

individer får det sämre. När marknaden befinner sig i ett sådant tillstånd kan staten göra ett 

ingripande för att förbättra samhällets välstånd (Krugman & Wells 2009, s.112-113).  

 
                                                
3	Uppstår när en marknad misslyckas med att vara effektiv.	
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Externa effekter kan givetvis innebära positiva som negativa konsekvenser för samhället. I 

den här uppsatsen ämnar vi att fokusera på de negativa externa effekterna som kan uppbringas 

av en sockerkonsumtion som är betydligt större än den rekommenderade dagliga mängden av 

sockerintag. Detta i form av ökande samhällskostnader för bland annat vård och omsorg av 

sjukdomar som kan orsakas av för högt sockerintag. Fetma, typ-2 diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar är några av sjukdomarna (Livsmedelsverket 2015). I det här fallet överskrider 

samhällskostnaderna själva nyttan av att konsumera produkterna med en hög sockernivå. 

Detta betyder att varorna kostar för lite i jämförelse med den negativa externalitet de orsakar. 

Skatten kommer därmed att motsvara värdet av de externa effekterna. Detta skapar incitament 

för staten att göra ett ingripande i form av införande av en skatt som ska motsvara värdet av 

de negativa externa effekterna. Således beskattas produkter med högt sockerintag för att 

dämpa konsumtionen och minimera risken för ovannämnda sjukdomar. Skatten införs därav 

för att kontrollera efterfrågan och inte för att staten ska öka intäkterna och bör därför fungera 

på samma sätt som den i dagsläget redan implementerade alkohol- och tobaksskatten i 

Sverige (Krugman & Wells 2009, s. 434-440). 

 

3.4 Elasticiteter 
För att analysera hur effekten av införande av en sockerskatt påverkar efterfrågan på 

sockerrika varor är det av vikt att förstå hur en prisförändring påverkar konsumtionen. Detta 

förklaras genom priselasticiteter vilket är ett mått på en produkts procentuella 

efterfrågeförändring i förhållande till den procentuella prisförändringen. Den beskriver hur 

känslig konsumentens efterfråga är för prisförändringar av den specifika produkten. 

Om varan har en priselasticitet större än ett innebär det att varan är elastisk, då en procents 

förändring av priset innebär mer än en procent förändring i efterfrågan. Vidare om 

priselasticiteten är mindre än ett innebär det att varan är oelastisk. Detta genom att en 

förändring i priset på en procent leder till mindre än en procents förändring av efterfrågan. 

Effekterna av en prisförändring på en specifik vara reglerar konsumentens efterfråga på den 

specifika varan, vilket beror på substitut- och inkomsteffekten. Givet att konsumentens smak, 

inkomst och att produkternas priser hålls konstanta kommer substituteffekten bidra till en 

minskad efterfrågan av produkten samt att varan ersätts med en substitutprodukt för att 

nyttomaximera inkomsten. 
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Elasticitet är ett välkänt nationalekonomiskt uttryck som mäter hur en förändring i en variabel 

leder till en förändring i en annan variabel. Efterfrågans priselasticitet är partialderivatan av 

efterfrågan dividerat med partialderivatan av priset multiplicerat med priset genom 

efterfrågan. Detta leder till ekvation 3.5 vilket bestämmer elasticiteten. Med anledning av 

ekvationen 3.5 har elasticiteten ingen måttenhet vilket medför att en förändring från 

exempelvis krona till dollar inte påverkar elasticiteten (utan bara lutningen på linjen).  

 

𝐸 = ∆!/!
∆!/!

= !"
!"

!
!
     (3.5) 

 

I utgångsläget antas det att utbudssidan är ickekonstant. Om däremot efterfrågans 

priselasticitet är konstant, det vill säga linjär, kan efterfrågans priselasticitet räknas ut genom 

ekvation 3.6 där (a) är den efterfrågade kvantiteten när priset är noll. 

 

𝑄 = 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑝     (3.6) 

 

 

Således är elasticiteten lika med ekvation 3.7, vilken utgår från ekvation 3.8, där a och -b är 

förhållandet mellan höjningen i priset och den minskade efterfrågade kvantiteten.  

 

𝜀! =
!"
!"
∗  !

!
= −𝑏 ∗ !

!
     (3.7) 

 

Om kurvan är exponentiellt utformad och ser ut som ekvation 3.8 är elasticiteten konstant 

vilket logaritmeras för att få ekvation 3.9. 

 

𝑄 = 𝐴𝑝!      (3.8) 

 

ln𝑄 = ln𝐴 + 𝜀 ln𝑝     (3.9) 

 

(Perloff 2015 s. 50-52) 
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3.5 Efterfrågans priselasticitet 
Efterfrågans priselasticitet sträcker sig från noll till oändligheten. Om efterfrågans 

priselasticitet är lika med noll medför en prisförändring ingen förändring i efterfrågad 

kvantitet. Efterfrågekurvan är då perfekt inelastisk. Om efterfrågans priselasticitet istället är 

oändlig är efterfrågan perfekt elastisk. Detta medför att oavsett hur liten prisökningen än är 

kommer en ökning generera nollkonsumtion. Likaså kommer en liten prisreducering generera 

en väldigt stor efterfrågad kvantitet. Är efterfrågans priselasticitet enhetselastisk, det vill säga 

lika med ett, minskar efterfrågan procentuellt lika mycket som priset gör. En prissänkning på 

1 procent leder till en ökad efterfråga med 1 procent. Är efterfrågans priselasticitet istället 

relativt inelastisk, 0.5, leder en prissänkning med 1 procent till en ökad efterfråga med 0.5 

procent. Beroende på efterfrågans priselasticiteter reagerar konsumenterna olika mycket på 

prisförändringar. Detta illustreras nedan i figur 1 till 4.  

 

 (Krugman & wells 2009, s. 148-149).  
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Figur 1, Inelastisk och elastisk priselasticitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den lodräta kurvan D1 är perfekt inelastisk och en 

prisförändring ger således ingen förändring i efterfrågad 

kvantitet. Den horisontella kurvan D2 är perfekt elastisk 

och en prisförändring ger således stora förändringar i 

efterfrågad kvantitet. Den lodräta axeln anger pris och den 

vågräta axeln anger kvantitet. 

 

Figur 2, Relativt inelastisk priselasticitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfrågans priselasticitet är här lika med 0.5 (relativt 

inelastisk) och således leder en prisökning med 1 procent 

till en reducerad efterfråga med 0.5 procent. Den lodräta 

axeln anger pris och den vågräta axeln anger kvantitet. 

Figur 3, Enhetselastisk priselasticitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfrågans priselasticitet är här lika med ett 

(enhetselastisk) och således minskar efterfrågan 

procentuellt lika mycket som priset ökar. Den lodräta axeln 

anger pris och den vågräta axeln anger kvantitet. 
 

Figur 4, Relativt elastisk priselasticitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfrågans priselasticitet är här lika med 2 (relativt 

elastisk) och således leder en prisökning på 0.5 procent 

till en reducerad efterfråga med 1 procent. Den lodräta 

axeln anger pris och den vågräta axeln anger kvantitet. 
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Förekommer det substitut tenderar efterfrågans priselasticitet att vara elastisk. Om det 

däremot finns få substitutprodukter tenderar efterfrågans priselasticitet att vara oelastisk. 

Elasticiteten beror också på hur stor del av inkomsten individen konsumerar av produkten. 

Om en liten andel av den totala inkomsten går till konsumtion av en specifik vara, kommer en 

prisökning beröra konsumenten ytterst lite. Efterfrågans priselasticitet är då låg. Det motsatta 

förhållandet gäller för varor som utgör en stor andel av konsumentens totala inkomst och har 

således en hög elasticitet.  

 

Efterfrågan på en vara påverkas ofta av priserna på andra varor, om dessa är substitut- och 

komplementvaror till den ursprungliga varan. Vid en prisförändring på en närliggande 

produkt skiftar efterfrågekurvan för den ursprungliga produkten vilket visar en förändring i 

efterfrågad kvantitet vid ett givet pris. Hur pass mycket produkterna påverkas av varandra kan 

mätas genom korspriselasticitet. Detta definieras som förhållandet mellan den procentuella 

förändringen i efterfrågad kvantitet av en vara och den procentuella förändringen i priset av 

den andra varan. Införande av en sockerskatt höjer priset på de beskattade varugrupperna 

vilket medför att efterfrågan på substitut kan öka. Om drycker med tillsatt socker beskattas 

kan detta leda till att efterfrågan av substitut som exempelvis drycker med tillsatt 

sötningsmedel ökar. Detta leder till att efterfrågans korspriselasticitet har ett positivt värde. 

Korspriselasticitetes storlek är ett mått på hur utbytbara de två produkterna är (Krugman & 

Wells 2009, s.149). 

 

3.6 Utbudets priselasticitet 
Utbudets priselasticitet används för att analysera hur priskänslig utbudets kvantitet av en 

produkt är för prisförändringar. Utbudets priselasticitet är den procentuella förändringen av 

utbudets kvantitet delat på den procentuella prisförändringen. Givet att utbudskurvan är 

fullständigt perfekt elastisk kommer en prisökning på 1 procent leda till en minskad 

utbudskvantitet med 1 procent. Vid en elastisk utbudskurva innebär det att företag reagerar 

snabbt mot förändringar av efterfrågan. Detta inträffar när företaget kan leverera produkten 

till en konstant kostnad per enhet och innehar få kapacitetsbegränsningar av produktionen.  

 

Vid en horisontell utbudskurva är utbudet perfekt elastiskt och företagen levererar stora 

kvantiteter vid ett högre eller givet pris. Om utbudskurvan däremot är vertikal är elasticiteten 
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lika med noll och således perfekt inelastisk. Oavsett priset kommer företagen endast 

producera en given kvantitet (Perloff 2014, s. 55-56). 

 

3.7 Olika utbudskurvor 
Utgångspunkten i analysen av införandet av en sockerskatt har varit att utbudskurvan är 

horisontell. Därmed görs antagandet att det finns oändligt med producenter på marknaden och 

att de producerar en väldigt stor kvantitet givet ett högre pris. Detta är sällan fallet i 

verkligheten. Det torde vara så att det inte finns ett begränsat antal med producenter vilket gör 

att om en skatt införs så kommer vissa producenter att försvinna från marknaden på grund av 

förluster (Krugman & Wells 2009, s.159). När utbudets priselasticitet är elastistisk och 

efterfrågans priselasticitet är inelastisk hamnar den största delen av skatten på konsumenten. 

Det omvända fallet gäller om efterfrågans priselasticitet är elastisk och utbudets priselasticitet 

är inelastisk läggs den största delen av skattebördan på producenterna (Krugman & Wells 

2009, s. 171-173). 

 

Nedan presenteras tre olika utbudskurvor tillsammans med de tre olika priselasticiteterna för 

respektive varugrupp. Priselasticiteterna angivna i respektive graf är ett medelvärde av de 

olika konsumtionsgrupperna och hämtade från Rickertsen och Gustavsen (2013). 

Utbudskurvorna är helt hypotetiska och är ämnade att visa tre olika exempel. 

Efterfrågekurvan är inte heller helt matematiskt korrekta, även om de är tämligen bra 

approximerade. Gemensamt för diagrammen är att de har samma kvantitetsminskning. Som 

tidigare nämnts är en konsumtionsminskning på 59 procent nödvändig för att nå det 

rekommenderade sockerintaget. Således är det priset som skiljer diagrammen åt. Diagrammet 

som representerar efterfrågans priselasticitet (2.24) på glass, indikerar en liten prisökning. 

Utbudskuvan är i utgångsläget helt horisontell och skiftar uppåt vilket medför att kvantiteten 

går från (Q1) till (Q2). Konsumenterna konsumerar en mindre kvantitet till ett högre pris. 

Efterfrågans priselasticitet för dryck med tillsatt socker är (1.80) vilket indikerar att en 

prisökning på exempelvis 10 procent ger en kvantitetsminskning på 18 procent. I diagrammet 

för drycker med tillsatt socker krävs alltså en större prisökning jämfört med diagrammet för 

varugruppen glass. I det tredje och sista diagrammet gällande varugruppen konfektyr är 

efterfrågans priselasticitet (1.72). Utbudskurvan är relativt brant vilket indikerar på att en 

prishöjning kommer drabba producenterna. Kvantitetsminskningen är som tidigare den 

samma och priset höjs inte mycket mer än i figur 7 gällande drycker med tillsatt socker.  
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Figur 5, Efterfrågans priselasticitet för glass 

 

 

 
 
Figur 6, Efterfrågans priselasticitet för 
drycker med tillsatt socker 

 
 
 

 
 
Figur 7, Efterfrågans priselasticitet för glass 

  

Priselasticiteten på 2.24 indikerar en liten 

prisökning. Utbudskurvan är horisontell och 

skiftar uppåt vilket medför att kvantiteten går från 

(Q1) till (Q2). Konsumenterna konsumerar en 

mindre kvantitet till ett högre pris. 

Priselasticiteten på 1.80 indikerar en prisökning på 

exempelvis 10 procent ger en kvantitetsminskning på 

18 procent. Utbudskurvan skiftar nordväst vilket 

medför att kvantiteten går från (Q1) till (Q2). 

Konsumenterna konsumerar en mindre kvantitet till 

ett högre pris. 

 

Priselasticiteten på 1.72 indikerar en prisökning på 

exempelvis 10 procent ger en kvantitetsminskning 

på 17.2 procent. Utbudskurvan skiftar nordväst 

vilket medför att kvantiteten går från (Q1) till (Q2). 

Konsumenterna konsumerar en mindre kvantitet till 

ett högre pris. 
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3.8 Skattens utformning 
Det förekommer två skattetyper som är tillämpningsbara på produkter till försäljning. En 

skattetyp benämns som ad-valorem vilken appliceras som en procentuell ökning på 

försäljningspriset (Perlott 2014, s.61). Skattesatsens storlek kan variera beroende på 

produkten och är ett vanligt förekommande sätt för staten att beskatta varor på. I Sverige 

tillämpas ad valorem-skatten som bland annat procentuella momssatser på varor och tjänster 

till försäljning. Ytterst få produkter utesluts från momsbeskattningen och blir därmed 

momsfria varor vilket bland annat är receptbelagd medicin och sjukvård (Skatteverket 2015). 

I ekvation 3.10 beräknas priset på vara (Pc) genom att multiplicera produktens pris (Ps) med 1 

adderat med skattepålägget (t). 

𝑃! = 𝑃! ∗ 1+ 𝑡      (3.10) 

Ett annat sätt att beskatta en vara är genom ett fast belopp som läggs på varje såld enhet av 

varan. Exempelvis kan skatten utformas genom att 10 svenska kronor per liter läsk beskattas. 

På en marknad med perfekt konkurrens är ett klassiskt ekonomiskt antagande att 

konsumentens efterfråga av varor och tjänster är lika med producentens utbud av varor och 

tjänster. Vid införande av båda skattetyperna kommer priset på produkten öka vilket 

vanligtvis resulterar i en reducerad efterfråga (Perlott 2014, s.61-67). 

 

För att analysera hur stor skattesatsen för varje varugrupp bör vara kalkyleras detta genom 

ekvationen för efterfrågans priselasticitet. Förklaring av ekvationens ursprung finns i avsnitt 

3.4. En enklare omskrivning görs vilket resulterar i ekvation 3.13. Efter granskning av 

Sveriges konsumtion av de olika varugrupperna konstateras att konsumtionen bör reduceras 

med 59 procent för att nå det rekommenderade intaget. Detta beräknades genom att dividera 

överkonsumtionen med den dagliga konsumtionen (Nordic Sugar 2015). 

 
∆!
!
= ∆!

!
∗ !
!!

      (3.11) 

 

𝜀 = ∆!/!
∆!/!

      (3.12) 

 
∆!
!
= ∆!/!

!
      (3.13) 

(Krugman & Wells 2009, s.147) 
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4. Data 

4.1 Valda varugrupper 
För att besvara frågeställningen undersöks och analyseras priselasticiteter av tre varugrupper 

med tillhörande konsumtionsgrupp. Detta ger tre olika estimat för de tre olika varugrupperna, 

dock saknas lågkonsumerande hushåll för varugruppen glass. Åtta estimat kommer därför att 

användas. Studien använder sig av nyligen uppdaterade estimat av priselasticiteter från 

Gustavsen & Rickertsen (2013) som belyser hur skatteregleringar fungerar som hjälpmedel 

för att uppmuntra till sundare matvanor. Studiens priselasticiteter på drycker med tillsatt 

socker, glass samt konfektyr implementeras på den svenska konsumtionen av dessa 

varugrupper. Detta för att få en djupare förståelse och redogörelse om hur införandet av en 

skatt kommer påverka efterfrågan på sockerrika varor.  

 

Tabell 4.1, Givna priselasticiteter  

Varugrupp 

Konsumtionsgrupp Drycker med tillsatt socker  Glass Konfektyr 

Lågkonsumenter 2.57 X 2.52 

Medelkonsumenter 1.63 2.66 1.55 

Högkonsumenter 1.19 1.82 1.08 
I tabell 4.1 presenteras de givna priselasticiteterna för varugrupperna dryck med tillsatt socker, glass samt 

konfektyr. Dessa är indelade i konsumtionsgrupper, vilket avläses vertikalt.  

 

5. Resultat  

5.1 Beräkning av skattesats 
Statistik visar att den årliga konsumtionen av socker per person är ungefär 40 kilogram. 

Livsmedelsverkets rekommendationer för det årliga sockerintaget är 16.425 kilogram per 

person. Detta innebär att genomsnittliga svensken överkonsumerar 23.36 kilogram socker per 

år. Med dessa mått kan vi beräkna hur stor procentuell förändring i konsumtion av rent socker 

som är en nödvändig reducering. 

 

 𝑁ö𝑑𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 23.36 40 ≈ 0.59 = 59 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  

 

Eftersom målet är att reducera konsumtionen av socker till den rekommenderade nivån är 

utgångspunkten en reducering på 59 procent. I beräkningarna antas en liter dryck med tillsatt 
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socker motsvara ett kilogram, således tar studien inte hänsyn till dryckens densitet. I samtliga 

beräkningar förkortas drycker med tillsatt socker till endast dryck.  

 

För att fastställa den individuella och gemensamma skattesatsen beräknas mängden socker 

samtliga varugrupper innehåller utifrån andelen socker varugruppen innehåller och den årliga 

konsumtionen per person.  

 

Tabell 4.2.1, Uträkning av sockerinnehåll   

Varugrupp Årlig konsumtion (Qi) 

per person  

Andel socker i 

varan 

Uträkning Kilogram socker i 

varan (Qsi) 

Drycker med 

tillsatt socker 

84 kilogram 13 % 84*0.13 10.920 kilogram 

Konfektyr 17.4 kilogram 42 % 17.4*0.42 7.308 kilogram 

Glass 9.5 kilogram 15 % 9.5*0.15 1.425 kilogram 

I tabell 4.2.1 presenteras studiens varugrupper, den konsumerade kvantiteten i kilogram per person och år (Qi). 

Följt av en uträkning på den konsumerade kvantiteten i socker från produkten per person och år.  

 

5.2 Individuella skattesatsen 
Utifrån åtta priselasticiteter beräknades de individuella skattesatserna fram för att möjliggöra 

tillämpning av differentierade punktskatter efter varans priselasticitet. Genom den 

individuella beskattningen av dessa varugrupper krävs att följande skattesatser tillämpas för 

att konsumtionen ska reduceras med 59 procent. Resultatet av beräkningarna i den här studien 

baseras på hur mycket hushållen konsumerar av de tre varugrupperna. Varugrupperna är 

indelade i tre kategorier utifrån hög-, mellan- och lågkonsumtion. 
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Qi= konsumerad kvantitet av produkten per person och år  
 

Qdryck = 84 kilogram  
Qglass = 9.5 kilogram 
Qkonfektyr = 17.4 kilogram 
 
Qsi = konsumerad kvantitet i socker från produkten per person och år 
 
Qsdryck = 84 x 0.13 = 10.920 kilogram  
Qsglass = 9.5 x 0.15 = 1.425 kilogram  
Qskonfektyr = 17.4 x 0.42 = 7.300 kilogram 
 
∆𝑄𝑠i = Konsumtionsförändring (reducering) i kilogram socker per person och år 
 
∆𝑄dryck = 10.920 x 0.59 = 6.4428 kilogram  
∆𝑄glass = 1.425 x 0.59 = 0.8408 kilogram  
∆𝑄konfektyr = 7.300 x 0.59 = 4.3070 kilogram 
 
∆𝑄!"#$% +  ∆𝑄!"#$$ +  ∆𝑄!"#$%!&'( = 6.4428+ 0.8408+ 4.3070 = 11.59 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 
 
∆𝑄!= Konsumtionsförändring  
 
𝛼 = Andel socker i procent i varje produkt 
 

∆𝑄! =  
∆𝑄𝑠i 

 𝛼!
 

 
∆Q!ä#$ =

!""#.!
!"""*".!"

= 15.34 

∆𝑄!"#$$ =
!.!"#!
!.!"

= 5.605 kilogram 
 
∆𝑄!"#$%!&'( =

4.3070
0.42 = 10.255 kilogram 
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Tabell 4.3.1, Uträkning av prisförändring för drycker med tillsatt socker  
Dryck med tillsatt socker 

Konsumtion per hushåll Priselasticitet Uträkning:  ∆!/!
!

 Prisförändring 

Lågkonsumenter 2.57 49.56 84
2.57  

0.2296 

Medelkonsumenter 1.63 49.56 84
1.63  

0.3620 

Högkonsumenter 1.19 49.56 84
1.19  

0.4958 

I tabell 4.3.1 beräknas prisförändringen av varugruppen dryck med tillsatt socker utifrån priselasticiteten för 
respektive konsumtionsgrupp.  
 
 
Tabell 4.3.2, Uträkning av prisförändring för glass 

Glass 
Konsumtion per hushåll Priselasticitet Uträkning:  ∆!/!

!
 Prisförändring 

Saknas data  
X 

 
X 

 
X 

Medelkonsumenter 2.66 5.605 9.5
2.66  

0.2218 

Högkonsumenter 1.82 5.605 9.5
1.82  

0.1219 

I tabell 4.3.2 beräknas prisförändringen av varugruppen Glass utifrån priselasticiteten för respektive 
konsumtionsgrupp.  
 
 
Tabell 4.3.3, Uträkning av prisförändring för konfektyr 

Konfektyr 
Konsumtion per hushåll Priselasticitet Uträkning:  ∆!/!

!
 Prisförändring 

Lågkonsumenter 2.52 10.255 17.4
2.52  

0.2338 

Medelkonsumenter 1.55 10.255 17.4
1.55  

0.3804 

Högkonsumenter 1.08 10.255 17.4
1.08  

0.5457 

I tabell 4.3.3 beräknas prisförändringen av varugruppen Konfektyr utifrån priselasticiteten för respektive 
konsumtionsgrupp.  
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Varugruppen konfektyr innehar priselasticiteten 2.52, 1.55 och 1.08 för respektive låg-, 

mellan- och högkonsumerande hushåll vilket fordrar en beskattning på 23.38, - 38.04 och 

54.57 procent. Varugruppen drycker med tillsatt socker innehar priselasticiteten 2.57, 1.63 

och 1.19 för respektive låg-, mellan- och högkonsumerande hushåll vilket fordrar en 

beskattning på 22.96, 36.20 och 49.58 procent. Varugruppen glass innehar priselasticiteten 

2.66 och 1.82 för respektive mellan och högkonsumerande hushåll vilket fordrar en 

beskattning på 22.18 och 12.19 procent. 

 

5.3 Gemensam skattesats 
För att analysera hur stor den gemensamma skattesatsen bör vara används den ursprungliga 

formeln för beräkning av varans priselasticitet (3.13) kombinerat med varugruppernas viktade 

värden. Till skillnad från beräkning av den individuella skattesatsen tillämpas variabel (xi) 

vilket motsvarar andelen socker varugruppen innehåller. Detta för att beakta varugruppernas 

olika sockermängd. För att förenkla beräkningen av den gemensamma skattesatsen visas 

ingen hänsyn till konsumtionsgruppernas olika elasticiteter. Detta medför att ett medelvärde 

från varje varugrupps priselasticitet beräknas. Studiens valda varugrupper innehar ett 

medelvärde av priselasticiteterna på 1.8, 2.24 samt 1.72 för respektive drycker med tillsatt 

socker, glass samt konfektyr. Då studien endast analyserar tre varugrupper som gemensamt 

innehåller en riklig mängd socker uteblir en stor mängd sockerrika produkter från studien. 

Tillsammans utgör dessa tre varor en total sockerreducering på 11.59 kilogram per person och 

år. Då reduceringen endast avser dessa tre varugrupperna och den totala sockervarukorgen bör 

reduceras med 23.6 kilogram per person och år för att nå det rekommenderade intaget. Detta 

medför att vi under kommande beräkningar antar att studiens belysta varugrupper utgör den 

totala sockervarukorgen.  
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Vid beräkning av den gemensamma skattesatsen tillämpas kvantitetminskningen på 59 

procent vilket motsvarar ∆𝑄 𝑄. Variabeln (xi) summeras och multipliceras med 

kvantitetsminskningen för samtliga varugrupper för att finna den gemensamma skattesatsen.  

 
∆!
!
= ∆!

!!!
 ∗!

!!!  𝑥!
∆!
!
= ∆!

!
!

!!*!!
!
!!!    (5.1) 

 

xi = andelen socker i varan delat med det totala sockerintaget  

xdryck = 10.920 / 19.645 = 0.56 

xkonfektyr = 7.300 / 19.645 = 0.37 

xglass = 1.425 / 19.645 = 0.07 

 

𝜀! = priselasticitet (medelvärde per varugrupp)  

ε!"#$% = (2.57 + 1.63 + 1.19) / 3 = 1.80 

ε!"#$%!&'( = (2.52 + 1.55 + 1.08) / 3 = 1.72 

ε!"#$$ = (2.66 + 1.82) / 2 = 2.24 

 

∆𝑃
𝑃 =

∆𝑄
𝑄
𝜀!

!

!!!

 ∗ 𝑥! =  
0.59
1.80 ∗ 0.56 +  

0.59
1.72 ∗ 0.37 +

0.59
2.24 ∗ 0.07 = 0.32884 ≈ 33 % 

 

Då beräkningen av den gemensamma skattesatsen tillämpar variabel (xi) medför det att 

beräkningen saknar teoretisk specifikation. Detta medför därför en godtycklig beräkning av 

den gemensamma skattesatsen. Denna formel tillämpas endast för att få en uppfattning om 

hur en gemensam beskattning på samtliga varugrupper i studien skulle kunna utformas. 

Beräkningen ger ett medelvärde av studiens samtliga individuella skattesatser vilket resulterar 

i en hypotetisk skattesats på 33 procent som kan tillämpas på marknadens samtliga produkter 

med högt sockerinnehåll. Genom att tillämpa den gemensamma hypotetiska skattesatsen på 

33 procent på studiens samtliga varugrupper möjliggör det en reducering av 

sockerkonsumtionen på 59 procent kan uppnås.   

 

Efter den viktade beräkningen av den gemensamma skattesatsen konstaterades att en 

beskattning med 33 procent är nödvändig för att nå en reducering av konsumtionen med 59 

procent. 
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6. Diskussion och sammanfattning 

6.1 Sammanfattning 
För att återknyta till studiens frågeställningar ämnar vi besvara om en sockerskatt påverkar 

konsumentens konsumtion av sockerrika varor samt om en beskattning av varor med högt 

sockerinnehåll kan reducera konsumtionen till den rekommenderade nivån. Detta konstateras 

givet nämnda teorier och antaganden som gjorts påverkar konsumtionen av sockerrika varor 

genom reducerad årlig konsumtion med ungefär 12 kilogram socker per person. Likt studierna 

av Wang m fl. (2012) och Andreyeva m fl (2011) resulterar införandet av en sockerskatt en 

reducerad konsumtion. Vid implementering av en sockerskatt kommer inte konsumenter 

beroende av socker enligt Becker och Murphys beroendeteori (1988) att reagera på en 

prisökning på kort sikt. Detta kan bero på bristen av substitut som på längre sikt utvecklas när 

efterfrågan ökar. Däremot syns en tydlig nedgång redan på kort sikt av sockerkonsumtionen i 

Norge vid införandet av skatten 1981 vilket talar emot Becker och Murphys beroendeteori.  

 

Denna studie analyserar endast tre varugrupper och således inte marknadens samtliga 

produkter med tillsatt socker. Om reduceringen på 59 procent ska uppnås krävs att 

beskattningen inkluderas av marknadens samtliga produkter innehållande tillsatt socker och 

inte bara på denna studies tre varugrupper. Utifrån de tre varugrupperna och de tre 

konsumtionsgrupperna sprider sig de individuella skatterna från 22.18 till 54.63 procent. Den 

gemensamma skatten beräknades till ca 33 procent. Vilket är en godtycklig beräkning som tar 

hänsyn till den viktade andelen socker varugruppen innehåller av den totala sockervarukorgen 

som består av studiens samtliga varugrupper. Ovannämnda beräkningar är utförda med hjälp 

av uppskattade priselasticiteter hämtade från Gustavsen & Rickertsen (2013) som belyser 

ämnet. Hur stor den faktiska påverkan av sockerskatten är blir svårt att avgöra. En minskad 

konsumtion med 12 kilogram per person och år torde gynna samhället ur ett hälsoperspektiv 

eftersom en reducering av sockerkonsumtion leder till exempelvis färre fall av typ två-

diabetes samt hjärt-och kärlsjukdomar, vilket diskuterats tidigare i denna studie. De höga 

prisförändringarna som presenteras i resultatet ger en tydlig bild av att det kommer krävas 

stora åtgärder för att minska konsumtionen av socker. 
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6.2 Diskussion 
Studien har som utgångspunkt att besvara frågeställningen huruvida införandet av en 

punktskatt kan reducera det dagliga sockerintaget till den rekommenderade mängden. Studien 

bygger på ett antal varugrupper som innehåller en riklig mängd socker. Från dessa är data på 

den årliga genomsnittliga konsumtionen per person tagen från Jordbruksverket.  

Eftersom ett medelvärde av konsumtionen per person har använts torde en skattesats påverka 

konsumenterna olika mycket. En konsument som står för en stor del av den årliga 

konsumtionen kommer antagligen att påverkas mycket av en skattehöjning. En konsument 

som konsumerar exempelvis en liter dryck med tillsatt socker om året kommer antagligen att 

fortsätta göra det trots ett stort prispåslag eftersom det inte utgör någon stor del av dennes 

totala varukorg.  

 

Skattens syfte är inte att öka statens intäkter utan bidra till en förbättrad folkhälsa då en 

reducerad konsumtion bidrar till en lägre andel personer med övervikt och fetma eller nya fall 

av typ-2 diabetes. Det är därmed högkonsumerande hushåll som skatten i första hand ska 

påverka, då för stora mängder socker är starkt korrelerat med hälsorisker. Studien inkluderar 

endast beskattning av tre sockerrika varugrupper vilket medför att övriga livsmedel med 

sockerinnehåll exkluderats vilket kan bidra till brister i studiens resultat. Hushåll som 

konsumerar stora mängder sockerrika varor som inte är medräknade i studien blir således inte 

påverkade av skatteökningen. Detta betyder att konsumtionen av exkluderade varor troligen 

inte kommer reduceras, snarare tvärtom, på grund av substituteffekten.  

 

Fortsättningsvis antar studien att konsumenterna substituerar till varor som inte utgör någon 

hälsorisk. Detta för att kunna göra antaganden om reduceringen av fetma och övervikt endast 

beror på reduceringen av dessa produkter. Dock förekommer det många substitut fria från 

tillsatt socker men som ändå har en negativ inverkan på folkhälsan. Eftersom författarna, ur 

ett hälsoekonomiskt perspektiv, ska analysera effekten av skatten kan detta ge missvisande 

resultat. Varugruppen drycker med tillsatt socker konsumeras i en betydligt större mängd 

jämfört med studiens övriga varugrupper. Drycker med tillsatt socker kan innehålla andra 

ämnen som medför större risk för beroende. Detta bidrar till att den stora konsumtionen av 

denna varugrupp inte endast behöver bero på mängden tillsatt socker.  

 

De hypotetiska utbudskurvorna försvårar givetvis studiens möjlighet till rättmätiga resultat 

och författarna vill därför knyta an till studiens teoridel där tre möjliga scenarion om 
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marknadens utbud av valda varugrupper specificerats. Då priselasticiteterna varierar mellan 

varugrupperna leder det till differentierade skattesatser vid beräkning av den individuella 

skatten vilket medför en varierande reducering av typ-2 diabetes fall och antalet personer som 

kan komma att bli drabbade av fetma.  

 

Vid beräkning av den gemensamma skattesatsen tillämpas variabel (xi) vilket är ett viktat 

värde som beror på hur mycket socker produkten innehåller. Beräkningen saknar teoretiskt 

specifikation och medför således en godtycklig beräkning. Denna formel tillämpas endast för 

att få en uppfattning om hur en gemensam beskattning på samtliga varugrupper i studien 

skulle kunna utformas. Utifrån ett medelvärde av studiens samtliga individuella skattesatser 

beräknas en hypotetisk skattesats som kan tillämpas på marknadens samtliga produkter med 

sockerinnehåll.  

 

Informationen om förtäringen av de tre varugrupperna är relativt tydlig över produkternas 

faktiska sockerinnehåll medan andra livsmedel som dagligen konsumeras innehåller socker 

utan konsumenternas medvetande. I och med detta kan även dessa varor komma att beskattas. 

Prisökningar av dessa livsmedel leder till att konsumenter substituerar till liknande livsmedel 

utan tillsatt socker vilket på lång sikt bör leda till att dessa varor konkurreras bort från 

marknaden och leder till en reducerad konsumtion av socker från dessa produkter med 

bristfällande information kring dess sockerinnehåll. Därför bör konsumenternas preferenser 

påverkas genom bättre information om sockrets negativa effekter som hotar folkhälsan. 

Vidare föreslår vi tillsammans med förbättrad information en skatt på den andel socker som 

produkten innehåller. Införandet av en sådan skatt bör skapa incitament för producenterna att 

reducera eller avlägsna sockerinnehållet i produkterna. Detta för tankarna vidare till en 

intressant fråga kring hur företagens utveckling skulle fortskrida vid en implementering av en 

sockerskatt. Eftersom tanken är att konsumtionen ska reduceras utgår vi från en lägre 

efterfråga om skatten införs. På en marknad med perfekt konkurrens leder det till att svagare 

aktörer går i konkurs och marknadens utbud av berörda produkter kommer då reduceras. 

Höga priser och mindre utbud leder till en mindre tillgänglighet för produkterna på 

marknaden.  

 

Författarna reflekterar även kring de intäkter som denna skatt kan komma att inbringa till 

staten. Trots att syftet inte är att öka intäkterna, utan att endast påverka ett 

konsumtionsmönster, föreslås att avkastningen ska vara ett medel för subvention av 
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varugruppen frukt och grönt. Subventioneringen skulle på så sätt kunna uppmuntra till 

konsumtion av viktiga vitaminer, mineraler och kolhydrater som enligt de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR 2012) förebygger sjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- 

och kärlsjukdomar samt cancer.  

 

6.3 Fortsatta studier 
I denna studie har endast tre utvalda varugrupper med hög sockerhalt analyserats vilket 

innebär att ett flertal varugrupper innehållandes tillsatt socker har exkluderats. Ett förslag till 

vidare studier är en fördjupning av den totala konsumtionskorgen av livsmedel innehållande 

tillsatt socker. En studie som innefattar samtliga varugrupper innehållandes tillsatt socker 

kommer med största sannolikhet ge en mer verklighetsförankrad uppskattning av skattens 

inverkan. Ytterligare förslag på fortsatta studier är att analysera effekten av substitutvaror 

samt hur en subvention av mer hälsosamma produkter påverkar konsumtionen. En annan 

intressant aspekt är att fastställa hur stor negativ inverkan en sockerskatt medför på 

exempelvis produktion av berörda varor samt minskade arbetstillfällen.  
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